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GENEROSIDADE                                                       

 

A generosidade é um dos pilares da benção financeira. É necessário também o trabalho diligente e a boa 
administração. Eventualmente surgem pessoas questionando que estão sendo generosas, porém não estão 
tendo sucesso financeiro. Isso acontece, porque estão quebrando outros princípios bíblicos de finanças, 
normalmente, relacionados à boa administração ou trabalho diligente.  A generosidade é demonstração de 
amor. E amor é um mandamento, porém Deus nos dá liberdade para obedecer. Porque não há amor 
verdadeiro sem liberdade. O princípio bíblico básico é: O GENEROSO PROSPERARÁ. 
                             
O generoso prosperará 
- O que Deus promete para aqueles que são generosos? Prov. 11.24,25._______________________________ 
- Por que aquele que doa aumenta seus bens e aquele que retém diminui? _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Um exemplo de generosidade - contribuição na igreja da Macedônia - 2 Cor 8 
- Foram generosos com alegria mesmo na severa ___________ e com extrema ___________. V.2 
- Foram _________ do que podiam. Por iniciativa ___________________ V.3        
- Eles suplicaram insistentemente o _____________ contribuir. V.4                    
- Entregaram-se primeiramente a _____________. V.5 
- Generosidade é uma prova de ____________ sincero. V.7, 8   
- A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém ______, e não de acordo com o que 
____________. V.12 
- Nos V.19 a 22, percebemos o cuidado de Paulo na entrega da oferta à igreja da Judeia. Ele escolhe um 
homem confiável e declara: “Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa 
generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do 
________________, mas também aos olhos dos ________________. 
 
Lei da semeadura e da colheita - 2 Cor. 9 
- Você vai colher na proporção que ___________. V.6    
- Não por _______________, mas com ____________. V.7 
- E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a ____________, para que em todas as 
____________, em todo o tempo, tendo tudo o que é ________________, vocês transbordem em toda boa 
obra. V.8 
- Deus __________ a semente ao que_____________ e a multiplica, e faz crescer os frutos de sua justiça. 
V.10 
- Deus promete prosperidade de todas as formas, para sermos ______________ em qualquer ocasião. E 
através dessa generosidade outros ______________ a Deus. V.11,12 
 
Entendendo o dízimo: 
Antes da Lei de Moisés - Antes da Lei os homens de Deus já davam o dízimo. 
- ABRAÃO - Gen 14.20 - E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão 
lhe deu o _____________ de tudo. 
- JACÓ - Gen 28.22 - E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus; e de tudo o 
que me deres certamente te darei o ____________".  
 
Na Lei de Moisés 
- Deut 14.22 - Separem o dízimo de tudo que a terra produzir.                                                                    
- Mal 3.10 - Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me 
_____________", diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre 
vocês tantas ________________ que nem terão onde guardá-las. Também por amor de vocês repreenderei o 
__________________ ... 
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O Dízimo no Novo Testamento 
- Luc 11.42 - "Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de 
hortaliças, mas desprezam a ___________ e o ____________ de Deus! Vocês deviam praticar estas coisas, 
sem deixar de ________________ aquelas.” 
 
Jesus recebia contribuições para o seu ministério  
Lucas 8:3 - “Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas 
mulheres ajudavam a ________________ com os seus bens.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 
- A benção financeira passa pelo princípio da generosidade. 
- A generosidade é prova de amor sincero. Esta deve ser a motivação para contribuir. 
- Para aqueles que não tem todo este amor ainda, faça por disciplina em obediência. 
- Medo ou ganancia não devem ser motivos para contribuir ensinados por Deus. 
- Deus acrescenta graça em todas as áreas através da generosidade. 
- O dízimo está em vigor até hoje. 
- Quem ama a Deus de todo o coração é fiel no dízimo e ofertas. 
 
Para refletir 

 
1. Você tem dificuldade para contribuir financeiramente, com regularidade, na igreja?         

Sim (   )         Não (   ) 
 

2. Se você tem dificuldade, o que tem impedido você de ser generoso? Seja sincero.             
Não sobra (   )      
Ganho pouco (   )          
Não entendo esses princípios (   )         
Deus não precisa de dinheiro (   )      
Não concordo (   )       
Não tenho fé neste ensino de Deus(   )        
Vão usar o dinheiro indevidamente (   )        
Quero usar o dinheiro do meu jeito(   )           
Estou endividado (   )    
Sou desorganizado nas finanças (   )      
Deus não tem sido minha prioridade (   ) 
Igreja não precisa de dinheiro (   ) 
Outros ....................................... 

 
3. Hoje você decide ser generoso e próspero com Deus?       Sim (   )         Não (   )  
 
4. Faça hoje um propósito de ser generoso, entregando todas suas finanças ao controle de Deus. Escreva 

aqui sua oração: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

      

            O propósito de Deus com os dízimos e ofertas é manter a provisão da igreja e nos ensinar o amor através da 
generosidade. O dízimo era obrigatório na Lei de Moisés. Hoje não estamos mais debaixo da Lei de Moisés (Gal 
3.10-13,19,24,25), entretanto, o princípio do dízimo foi mantido por Jesus (Lucas 11.42). No NT, a contribuição 
financeira na igreja é apresentada com outra motivação, o AMOR (2 Cor 8.7,8).  Hoje, alguns erradamente 
contribuem, querendo barganhar com Deus, cuja motivação é a ganancia, outros por medo do devorador. Estas são 
motivações contrárias ao ensino do Novo Testamento, porém ensinadas por homens. Uma contribuição por amor é 
motivada pela gratidão a Deus por ter morrido na cruz em nosso lugar para nos dar vida eterna, nos livrando da 
condenação no inferno. Nós fomos comprados por Deus e pertencemos a Ele. Isto já é suficiente para dar a Deus 
toda a nossa vida e as finanças fazem parte da nossa vida. Quando somos generosos, Deus nos recompensa não 
só nas finanças, mas também em outras áreas da nossa vida, como um prêmio pelo nosso amor. 2 Cor 9.8 
 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, 
com o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo 
na semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  Média para aprovação no 

SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5 CADA APOSTILA) + PRESENÇA (1,0 CADA PRESENÇA) 
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